
 

 

 

              
       

Aankondiging 

Bijzonder evenement!  

3e Jubileumbrunch S.O.B. 50 jaar, bij Galerie De Hoeve 
Op zaterdag 16 juli (alléén voor wie nog niet geweest is) 

 
In april/mei waren er jubileumbrunches van S.O.B. in samenwerking met Galerie De Hoeve. 
Er was veel belangstelling voor deze prachtige jubileumbrunch. Daarom hebben we een extra jubileumbrunch 
georganiseerd waarbij u wordt gefêteerd op een scala aan gerechten, zowel warm als koud, voor eenieder wat 
wils. Voor de speciale prijs van € 21,00 p.p..(inclusief tickettoeslag). Alleen voor leden van S.O.B. en alleen voor 
leden die nog niet naar een jubileumbrunch zijn geweest. 
U wordt verwacht tussen 10:30u. en 10:45u. De brunch begint om 11:00 uur. 
 
Let op: heeft u een allergie? Geeft u dit dan s.v.p. door aan de medewerkers bij galerie de Hoeve die u dan van 
de nodige informatie zullen voorzien. (Galerie De Hoeve: 077-3545560)  
 

Aanmelding:  Alleen S.O.B.-leden die op 1 april waren ingeschreven als lid en nog niet geweest zijn. 
   Aanmelden vanaf zaterdag 18 juni, 9:30 uur.   

   Aanmelden kan tot en met zaterdag 9 juli 
   Het aantal kaarten is beperkt. OP=OP 
   Na 9 juli vindt geen restitutie plaats bij annulering. 
   Wel eventueel doorverkoop aan wachtlijst mogelijk. 
 
   Bestelcode: 22BRU+ uw postcode+ uw lidnummer (voorbeeld: 22BRU5912AB12345) 
   
o Digitaal: (Vanaf 18 juni, 9:30 uur, voor leden die op 1 april lid waren en nog niet geweest zijn). 
   Via onderstaande link komt u bij TicketCrew om één kaart te bestellen. 
   U kunt slechts één persoon per bestelling opgeven. (dit voorkomt problemen) 
   Volg de instructies op het scherm bij de bestelling. 
   U kunt iedere bestelcode slechts éénmaal gebruiken. 
   Betaling alleen via iDEAL (35 ct per transactie) 
   U krijgt direct een email met het entreebewijs om uit te printen. 
   Gebruik deze link: JUBILEUMBRUNCH 
     
o Bij VVV kantoor / Koops, Klaasstraat 17 te Venlo, vanaf zaterdag 18 juni. 
   Zij bestellen en printen uw entreebewijs (één per bestelling) 
   Deze service kost € 1,00 extra. 
   Neem uw S.O.B.-pasje en bankpasje mee of betaal contant.   
   

Toegang: 
Vergeet uw toegangsbewijzen niet uit te printen en mee te nemen.  

https://www.ticketcrew.nl/tickets/sob-brunch

